
T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI

BİRİM FAALİYET RAPORU

                                                      MART, 2015
                                        



İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU……………………………………………………
I- GENEL BİLGİLER…………………………………………………………

A- Misyon ve Vizyon……………………………………………………..
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar………………………………………...
C- İdareye İlişkin Bilgiler……………………………………………..…..
      1- Örgüt Yapısı……………………………………………….……….
      2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar …………………………………….

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ………
A- Mali Bilgiler …………………………………………………………..
      1- Bütçe Uygulama Sonuçları ………………………………………... 
B- Performans Bilgileri …………………………………………………..      

III- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ ……………………………………………………
           A- Üstünlükler ………………………………………………………..
           B-  Zayıflıklar ………………………………………………………..
           C- Değerlendirme ……………………………………………………



BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

             Üniversitemiz 27/05/2007 tarih ve 26536 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 17/05/2007 
tarih ve 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim 
Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hükmünde Kararnameye ekli Cetvellerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur.

  
            Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı faal halde 4 şube müdürlüğü şubesi 
faaliyet göstermektedir. Bu Şubeler :
     
                          1-  Sağlık Şubesi 

        2-  Kültür Şubesi      

        3-  Spor Şubesi        

        4-  Beslenme ve Satınalma Şubesi 

           Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin ( öğrencilerimizin ) en iyi şekilde eğitimlerini 
alabilmeleri bizim buradaki varlığımızın temel nedenidir. Öğrencilerin iyi yetişmelerine katkıda 
bulunmak ve onlara her alanda imkân sunma sorumluluğunu taşıyan Üniversitemiz kaliteli 
öğretim ile birlikte çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sporsal imkânları azami ölçüde sunmaya 
çalışmaktadır.
           
           Böyle kökü medeniyetlere dayanan bir kurumda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 
ve diğer idari birimlerin sorumlulukları oldukça ağırdır.
           
            5018 Sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, 
Daire Başkanlığımızca 2014 yılında gerçekleştirilen hizmetler ve sürdürülen faaliyetlere ilişkin 
hazırlanan “2014 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu” kamuoyuna sunulmaktadır.
            Bu anlayışı benimseyen Mardin Artuklu Üniversitesi’nin bir alt birimi olan Daire 
Başkanlığımız bilgi toplumuna giden yolda insana yatırım yapmanın gereğini çok iyi bilen olarak, 
araştırmacı, sorgulayıcı, inisiyatif kullanabilen, sorunları akıl ve bilim ekseninde çözümleyen,  sevgi 
ile dopdolu bir birim olarak işlevine devam etmektedir. 

Saygılarımla.                                                  

  Turgut GÖKDAĞ

                                                                Daire Başkanı V.



I- GENEL BİLGİLER

A - Misyon

Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, beden ve ruh sağlıklarını korumak, 

barınma, beslenme, çalışma, dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını 

karşılamak. Bu amaçla bütçe imkânları nispetinde okuma salonları, mediko- sosyal merkezleri, 

öğrenci kantin ve lokantaları açmak. Toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, 

kamp yerleri sağlamak ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli 

önlemleri almakla görevli olan dairemiz çok kapsamlı hizmet veren birimdir.  

B - Vizyon

Üniversiteli gençlerimizin birikimlerini değerlendirmek, kendilerini ifade etme ve 

kanıtlama ortamı hazırlayarak uğraşılarını sergilemek, birbirleriyle iletişimlerini güçlendirmek, 

tanışmalarını, kaynaşmalarını ve dostluklarını pekiştirmek; zengin kültürel değerlerimizin yok 

olup gitmesini engellemek ve genç nesillere aktarılmasını sağlamak; gençlerin sağlıklı 

ortamlarda sağlıklı şekillerde eğitim almalarını sağlamak ve onların her türlü sosyo-kültürel 

ihtiyaçlarını tespit ve temin etmekle,  kaliteli hizmet ve öğrenci yetiştirmektir.



B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Başkanlığımız, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen Yükseköğretim 
Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nde 
sayılan görev ve hizmetleri yürütmek üzere kurulmuştur. Yükseköğretim Kurumları, Mediko- 
Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği; 

BÖLÜM I : Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar

    Kuruluş ve Kapsam:

    Madde 1 - Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 46 ncı ve 47 nci 
maddeleri uyarınca üniversitelerde kurulacak Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri 
Dairesinin teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin 
genel hükümleri kapsar.

    Madde 2 - Mediko- Sosyal Kültür ve Spor İşleri Dairesi; Üniversitelerde hizmet verdiği 
kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile 
spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim- öğretimin desteklenmesi 
amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

    

Tanımlar:

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte:

    a - Üniversite Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi "Daire "

    b - Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışanları emeklileri ve çalışanların bakmakla 
yükümlü olduğu aile bireyleri "Dairenin Hizmet Verdiği Kesim"

    c - Üniversitede, Yükseköğretim Personel Kanunu ile Devlet Memurları Kanununa göre 
çalışan personel "üniversitede çalışanlar"

    d - Üniversite hastaneleri ile diğer resmi sağlık kuruluşları "ilişkili sağlık kuruluşlarını, ifade 
eder.

    BÖLÜM: II :  Amaç ve Hizmetler

    Amaç:

    Madde 4 - Bu yönetmeliğin amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta 
olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgili alanlarına 
göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak, gerek 
sağlık ve gerekse sosyal durumlarını iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir 
şekilde gelişmesini imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına 
özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve 
eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.



    Dairenin sağlık hizmetlerinden, üniversitede çalışanlar ile emekliler ve bunların bakmakla 
yükümlü oldukları aile bireyleri de yararlanır. Daire, üniversitede çalışanların, "Daire 
Hekimliği" görevini de yapar.

    Daire; aynı zamanda bu amacını gerçekleştirilmesine yönelik araştırma ve uygulama yapan 
veya yaptıran bir araştırma eğitim kuruluşudur.

    Hizmetler

    Madde 5 - Daire; amacını gerçekleştirmek için bütçe imkânları nispetinde aşağıda gösterilen 
temel ve benzeri hizmetleri yapar.

    

Daire:

    a - Her türlü sağlık hizmetlerini yürütür, yataklı sağlık merkezleri açar,

    b - Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler,

    c - Öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını 
değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetler de bulunur,

    d - Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar, öğrencilerin kişisel ve ailevi 
sorunlarını çözümlemeye çalışır.

    e - Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar veya yaptırır ve gerekli 
gördükleri yayınlar,

    f - Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme ve gelişmelerini sağlamak için hizmetiçi 
eğitim programları düzenler,

    g - Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma 
salonları ile öğrenci yurtları açar, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, 
kamp yerleri sağlar bu ve benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir veya işlettirir. Bu amaca 
yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde 
çalışır, döner sermaye işletmeleri kurar.

    BÖLÜM :III : Teşkilatlanma ve Görevleri

    Organlar

    Madde 6 - Dairenin Organları

    a - Daire Yönetim Kurulu,

    b - Daire Başkanı,

    c - Daire Başkan Yardımcısıdır.

   



   Yönetim Kurulu

    Madde 7 - Daire Yönetim Kurulu;

    a - Rektörün görevlendireceği bir rektör yardımcısı,

    b - Daire Başkanı,

    c - Daire Başkan Yardımcıları

    Rektör Yardımcısı Dairenin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

    

Daire Yönetim Kurulunun Görevleri

    Madde 8 - Daire Yönetim Kurulu;

    a - Dairenin katma ve döner sermeye bütçe tasarısını inceleyerek, önerileri ile birlikte 
Rektörlüğe sunar.

    b - Dairenin yıllık çalışma programını inceleyerek, önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunar.

    c - İşbölümü hakkında getirilen teklifleri inceleyerek önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunar.

   d - Yönetmelikte yapılması istenilen değişiklikleri görüşerek, gerekçeleriyle birlikte 
Rektörlüğe sunar.

   e - Dairenin ihtiyacı olan kadro, araç ve gereçler ile faaliyet alanlarını ilgilendiren diğer 
konular hakkında Rektöre önerilerde bulunmak.

    f - Daireye, Rektör tarafından havale edilen hizmetlerle ilgili işler hakkında görüş bildirir.

    Daire Başkanı ve Görevleri

    Madde 9 - Daire Başkanı, üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından 
atanır. Başkan olmadığı zamanlarda başkan yardımcılarından biri başkana vekalet eder.

    a - Başkan; Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde 
genel yönetim, denetim, işbölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmetiçi eğitimi 
sağlama, yetkilerine sahiptir. Yetkilerini, Yönetim Kurulu ve Rektörlüğe karşı sorumlu olarak 
genel yönetim ilkelerine ve yönetmelik hükümlerine göre kullanır.

    b - Daireye ilgili harcamalarda tahakkuk memurudur.

    c - Dairenin yıllık katma ve döner sermaye bütçe ve çalışma programı tasarısını hazırlar, daire 
yönetim kuruluna sunar.

    d - Dairede görevlendirilecek kişilerin seçimlerini yaparak, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca 
atamalarını yapılmasını Genel Sekreterlik kanalıyla Rektörlüğe önerir.

    e - Dairenin verdiği hizmetlerin neler olduğunu uygun araçlardan yararlanarak bütün 
öğrencinin yararlanabilmesini sağlar.



    Daire Başkanına, görevlerinde yardımcı olmak üzere başkan yardımcısı atanabilir.

    Madde 10 - Dairede yürütülecek başlıca hizmetler şunlardır :

    a - Sağlık Hizmetleri,

    b - Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri,

    c - Sosyal Hizmetler,

    d - Kültürel Hizmetler,

    e - Spor Hizmetleri.

    f – Satınalma Hizmetleri

    Sağlık Hizmetleri

    Madde 11 - Dairede öğrencilerin beden ve ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere aşağıdaki 
hizmetler yapılır.

    a - Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü 
olduğu bireyleri için sağlık fişi düzenlemek.

    b - Üniversitedeki bütün öğrencileri imkanlar ölçüsünde her yıl bir defa zorunlu olarak sağlık 
kontrolünden geçirmek ve tespit edilen bulguları sağlık fişine işlemek.

    c - Öğrencilere, gerektiği zamanlarda koruyucu aşılar uygulamak.

    d - Öğrencilerle, üniversitede görevli diğer personel için, sağlıklarını korumak, bu konuda 
bilgilerini arttırmak ve eğitmek amacıyla konferanslar düzenlemek, ilgili filmleri göstermek ve 
gerekirse broşürler dağıtmak.

    e - Öğrencilerle diğer personelin muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak,

    f - Yatırılarak inceleme ve tedavisi gereken hastaların, ilgili sağlık kuruluşlarına gönderme 
işlemleri ile her türlü laboratuar tahlilleri ve radyolojik incelemelerini yapmak veya yaptırmak.

    g - Öğrencilerin, bütçe imkanları ölçüsünde görevli hekimlerce saptanacak ilaç, gözlük, 
ortopedik cihaz vb, ihtiyaçları sağlamak.

    h - Tedavi masraflarını T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
karşılanan öğrencilerin, bu giderleri ile gözlük ve ortopedik araç masraflarının söz konusu 
kurumlar tarafından daireye ödenmesin sağlamak.

    Madde 12 - Üniversitede çalışanların sağlık konusunda daireye başvuruları için gerekli sevk 
belgeleri ve sağlık karneleri bağlı oldukları kuruluşlarca düzenlenir.

    Madde 13 - Acil vakalar dışında, dairenin çalışma saatleri içinde, dairenin hizmet verdiği 
kesimden hiç kimsenin muayene ve tedavisi daire hekimlerin havalesi olmadan üniversite 
hastanelerinde veya diğer resmi sağlık kuruluşlarında yaptırılamaz. 

   



    Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri:

    Madde 14 - Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri olarak öğrencilerin karşılaştıkları 
duygusal, sosyal, eğitime veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara 
danışmanlık ve rehberlik yapar ve bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri yürütür.

    a - Yeni giren öğrencilere, üniversite, kurallar ve yalın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı 
bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak.

    b - Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

   c- Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini 
tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak.

    d - Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki iş 
imkanlarından haberdar etmek. Özel kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, mezunları iş 
bulmaya yardımcı olmak ve işe yerleştirilen mezunları imkanları ölçüsünde izlemek.

    e - Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla 
psikolojik danışma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımsına, 
çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak.

    f - Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüşme yapılmasını ve 
gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna 
göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek.

    Sosyal Hizmetler

    Madde 15 - Dairede, Sosyal Hizmetler olarak aşağıdaki hizmetler yürütülür.

    a - Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için 
gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi 
yürütülmesi sağlamak ve yurt kantin ve kafeteryalarının en iyi şekilde hizmet vermesi için çaba 
göstermek,

    b - Çeşitli konuları içeren kitap ve periyodik bulunduran okuma salonları açarak, öğrencilerin 
ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım etmek ve boş 
zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirmek,

    c - Öğrencilerin ve çalışanların sömestr ve yaz tatilleri için, dinlenme tesisleri veya kamp 
yerleri kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak hizmetin görülmesini de 
sağlamak,

    d) Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu konuda 
faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak, hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak,

    e ) Üniversitede çalışanların okul öncesi çağdaki ve okul çağındaki çocuklarının çalışma 
saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak üzere, kreş, yuva ve benzeri birimler 
kurmak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin en iyi şekilde görülmesini 
sağlamak.

   



    Kültür Hizmetleri:

    Madde 16 - Dairede kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını 
değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını 
sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını 
da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür:

    a - Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür 
alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla 
işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden 
yararlanmalarını sağlamak.

    b - Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları 
yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri faaliyet 
alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde 
ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya 
karşılaşmaları katılmalarını sağlamak.

    Spor Hizmetleri:

    Madde 17 - Dairede; spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını 
korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi 
duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek 
için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere aşağıdaki hizmetler yürütülür:

    a - Grup çalışları ve karşılaşmalar düzenlemek, spor birlikleri kurmak.

    b - Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu 
alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve 
karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.

    c - Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını, elemanların 
planlı bir şekilde çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamak.

    Madde 18 - Dairenin; yukarıda belirtilen, sağlık, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal, 
kültürel ve spor hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda uzman ve pratisyen hekim, diş 
hekimi eczacı, psikiyatri uzmanı, klinik psikolog, danışman psikolog, sosyal hizmet uzmanı, 
çocuk gelişim uzmanı, hemşire, laborant, uzman, memur, ve diğer hizmetliler görevlendirilir.

BÖLÜM : IV : Yürürlük

Madde 19 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65. Maddesi uyarınca düzenlenen bu 
Yönetmelik, yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

C. İdareye İlişkin Bilgiler



1- Örgüt Yapısı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Turgut GÖKDAĞ
Daire Başkan V. 

SAĞLIK ŞUBESİ

Tacettin 
ÖLÇENOĞLU

Şube Müdürü V.

KÜLTÜR ŞUBESİ

M. Beşir BÜYÜKTAŞ
Şube Müdürü 

SPOR ŞUBESİ

Mehmet FİDAN
Şube Müdürü V.

 BESLENME VE  
SATINALMA ŞUBESİ

M. Hatip 
TÜRKOĞLU

Şube Müdürü V.

Meral BADAY
Hemşire

İnci Sultan SEVER
Hemşire

  Ömer MİRAN
    Memur

Hüseyin KORHAN
Bilg. İşletmeni

Muzaffer ERCAN
Memur

Zekeriya DEMİRTAŞ
Teknisyen

Vedat GENÇ
Sekreter

Siracettin AYTEKİN
Aşçı

Zafer ARIK
Şef

Zafer ARIK
Şef

Fahrettin ESED
Şef

Fahrettin ESED
Şef

Hayri ETİ
Memur

Yıldıray ÜNEŞİ
Memur

Yasin TIRPAN
Memur

 
Necat FELEK
Şube Müdürü 



1. İnsan Kaynakları: 

Personel Listesi:

 SIRA 
NO 

HİZMET SINIFI KADRO ÜNVANI ADI SOYADI 

1 GİH Daire Başkanı V. Turgut GÖKDAĞ

2 GİH Şube Müdür V. Mehmet FİDAN

3 GİH Şube Müdür V. M. Hatip TÜRKOĞLU

4 GİH Şube Müdürü M. Beşir BÜYÜKTAŞ

5 GİH Şube Müdürü Tacettin ÖLÇENOĞLU

6 GİH Şube Müdürü Necat FELEK

7 GİH Şef Zafer ARIK

8 GİH Şef Fahrettin ESED

9 SHS Hemşire İnci Sultan SEVER

10 SHS Hemşire Meral BADAY

11 GİH Memur Yaşar ŞEN

12 GİH Memur Ömer MİRAN

13 GİH Hizmetli
Şeyhmus YÜCESOY

14 GİH Hizmetli
Hayri ETİ

15 THS Teknisyen
Orhan ERTEN

16 GİH Hizmetli
Zekeriya DEMİRTAŞ

17 GİH Hizmetli
Yıldıray ÜNEŞİ

18 GİH Aşçı Siracettin AYTEKİN



2-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 

SIRA KAYNAK ADI
KAYANAKLARIN 

KULLANIMI PLANLANAN

NO  Kaynak Adı Miktarı FAALİYET
Bilgisayar ve
Ekipmanlar 38
Yazıcılar ve 
Okuyucular 21
Fotokopi 
Makinesi 1

Telefon       11

1 Makine ve Teçhizat

Faks Makinesi 1

Mevcut Bilgisayar 
Sistemleri günün 
gerektiği biçimde 
yenilenecektir. 

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER

Beslenme Hizmetleri:

1. 2014 yılı yemek ihalesi yapılmış ve 2015 yılı yemek hizmetimiz dört 
yemekhanemizde de başlatılmıştır.

2. Tüm yemekhanelerimizin yemek hizmetini tam olarak verebilmesi için gereken 
şartlar tamamlanmıştır.

3. Beslenme hizmetlerimizin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için asgari şartlar 
tamamlanmıştır.

4. Tüm yemekhanelerimizin yemek verme yerleri düzenlenmiştir.
5. Asgari şartların tamamlanabilmesi için acil olarak bütün tedbirler alınmıştır.
6. Yemek hizmetinin sağlıklı olarak yapılması için mutfak temizliği yapılmıştır.
7. Mutfakta mevcut olan eksiklikler tamamlanmıştır. 
8. Bozuk olan ocak yenilenerek yerine yeni ocaklar getirtilmiştir.
9. Yemek hizmetinin tamamıyla yapılabilmesi için yeni tabaklar, çatallar, servisler 

v.s. alınmıştır.



10. Soğuk depo ve sebze deposu tamir ettirilerek kullanıma başlanmıştır.
11. Mutfağa sıcak su teminini sağlamak için yeni şofben takılmıştır.
12. Hijyen ve temizliğin sağlanması için gereken malzemeler ve tedbirler alınmıştır.
13. Kuru depoda bulunan yemek malzemeleri sağlık açısından sakıncalı olmaması 

için personelimiz tarafından her açıdan dikkatle incelenmiştir.
14. Yemek listeleri web sitemizde yayınlanmıştır.
15. Listeler çeşitli yerlere asılarak herkesin haberdar olması sağlanmıştır.
16. Pişirilen yemeklerin sağlıklı olması için malzemelerin alınmasından başlayarak 

bulaşıkların temizlenip kaldırılmasına kadar her aşamada kontrolleri 
yapılmaktadır.

17. Var olabilecek her türlü aksilik için anında tedbir alınmaktadır.
18. Beslenme hizmetleri yürütülürken mali yönden sorunlarla karşılaşılmaması için 

gereken tedbirler alınarak; öğrenciler, akademisyenler, personeller ve geçici 
personeller için farklı fiyat listeleri belirlenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.

19. Yemekler düzenli bir şekilde kapalı sistem kaplarda taşımalı olarak servis 
yapılmaktadır.

20. Bulaşıkların yıkanması ve temizliğin yapılması için sıcak su temin edilmiştir.
21. Rektörlük binasında yeni yemekhanenin oluşturulması için gerekli 

çalışmalarımızı başlattık. 
22. Midyat, Nusaybin, Ömerli Meslek Yüksekokulunun yemekhane ve kantin sorunu 

çözüldü.

Kantinlerle İlgili Yaptıklarımız:

1. Kantinlerin her türlü açıdan mevcut bulunan eksiklikleri tespit edilmiş; ilgili makamlara 
gereken uyarı yazıları yazılmış, buna rağmen yasal süre içerisinde tamamlanmayan 
eksikliklerle ve alınmayan tedbirlerle ilgili gerekli uyarılar yapıldı.

2. Meslek Yüksekokullarında ziyaret edilerek; kantin ve yemekhanenin sağlıklı olarak işlev 
yapabilmesi sağlanarak, faaliyete geçirilmiştir.

3. Kantinlerde çalışan personellerin sağlık karneleri ve kartları yaptırılmıştır.
4. Kantinler, Sağlık Şube Müdürlüğümüz tarafından sağlığa ve yasalara uygunluğun yerinde 

olup olmadığını tespit etmek amacıyla her ay düzenli olarak denetimleri yapılmaktadır.

Sağlık Hizmetleri:

1. Tüm üniversite rektörlüklerine öğrencilerimizin mağduriyetlerini önlemek için 
öğrencilerimizin tedavi giderlerinin karşılanmasıyla ilgili resmi yazı yazılmıştır.

2. Kantinlerde görevli olan bütün personellerin sağlık muayene takip raporlarının düzenlenmesi 
tarafımızdan sağlanmıştır.

3. Mediko- sosyal Merkezimizde etkin sağlık hizmeti için önlemler alındı. Nakille 1 hemşire 
ataması yapıldı.  



Kültür Hizmetleri

1. Rektörlük binasında bulunan çok amaçlı toplantı salonlarında, yapılacak olan faaliyetlerin 
düzenli olarak yapılabilmesini sağlamak için, her türlü tedbir alınmıştır ve işlerin düzenli 
olarak yapılması sağlanmaktadır.

2. Tüm bölümlerin sınıf başkanlarıyla toplantı yapılarak, aralarından biri öğrenci temsilcisi 
seçildi.  

3. Öğrenci topluluk başkanlarıyla görüşülerek; kulüplerin faaliyetleri ve yapılabilecek 
etkinlikler hakkında geniş kapsamlı bilgilendirme yapıldı. 

4. Öğrenci topluluk ilgili alt yapı çalışmaları başlatıldı. 
5. Sınıf ve okul temsilcileri seçimi yapıldı ve sınıf ve okul temsilcileri resmi toplantısı yapıldı.
6. Salonlarımızda yerel, ulusal ve uluslararası konferans, tiyatro, panel, konser v.b etkinlikler 

düzenlendi.
7. Nevroz şenliği için ‘Koma Rozerin’ konserimiz düzenlendi. 
8. Zararlı alışkanlıklarla ilgili seminerler düzenlendi.
9. Kızılay işbirliği ile Kan bağışı yapıldı.
10. Bahar şenlikleri kapsamında pilav şenliği yapıldı
11. Bahar şenlikleri kapsamında Funda Arar konseri Soma faciası nedeniyle iptal edildi.
12. Akademik yılı açılışı kapsamında Funda Arar konseri Kobani olayları nedeniyle iptal edildi



Spor Hizmetler

1. Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi öğretmeni Ozan ESMER ile birlikte 
çalışılarak spor faaliyetleriyle ilgili fizibilite çalışmaları yapıldı. Öğrencilerin spor ve 
kültürel ilgilerini tespit etmek amacıyla anketler düzenlendi.

2. Fakülte/Yüksekokullarımızda öğrencilerimizle dolaşılarak yapılacak spor ve kültür 
faaliyetleri hakkında bilgilendirme seminer ve toplantı yapılarak yönlendirildi.

3. Nusaybin Meslek Yüksekokulu, İktisat Fakültesi Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu 
ve Midyat Meslek Yüksekokulu öğrenci sınıf başkanlarıyla ve sınıf temsilcileriyle 
görüşmeler yapıldı. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda; sportif müsabaka ve 
faaliyetlerde üniversite ve üniversiteler arası (ÜNİLİG) müsabakalarda faal olarak 
bulunmaları konusunda kendilerine her türlü destekte bulunacağımızı belirttik.  

4. Öğrenci sporcular kulüp oluşturulmaya yönendirildi.
5. Futbol voleybol ve basketbol takımı kurularak; ÜNİLİG turnuvalara katılım sağlandı.
6. Fakülteler sınıflar arası Voleybol erkek-bayan, Basketbol, Futbol, turnuvaları düzenlendi.
7. Fakülteler arası Voleybol erkek-bayan, Basketbol, Futbol, Masa tenisi, Satranç, Kros ve 

Atıcılık yarışmaları düzenlendi.
8. Dereceye girenlere Takım forma, kupa ve madalyalar verildi.
9. TÜSFF programında bay bayan takımlarında deplasmana gidildi.
10. Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonun düzenlediği 2. Lig 

Voleybol Bay-bayan müsabakalarına gidildi.
11. Antalya’da düzenlenen Ünilig Koordinasyon Toplantısına gidildi.
12. Midyat, Dargeçit Yüksekokullarında öğrencilere sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili 

seminer verildi.
13. Ankara’da Türkiye Üniversite Sporları tarafından düzenlenen Atıcılık müsabakalarına 

gidildi.
14. Ankara’da düzenlenen Salon Futbolu ve Deplasmanlı Ligi için grupların oluşturulması için 

kura çekimlerine gidildi.     







Satınalma Hizmetler:

A-Mali Bilgiler

1. Öğrencilerin spor müsabakalarında oynayabilmeleri için aşağıdaki listede yazılı malzemeler 
pazarlık usulü ile satın alındı.

 

2.   Mediko-Sosyal Merkezimiz oluşturularak sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Aşağıdaki 
listede yazılı malzemeler ve ilaçlar Doğrudan Alım yoluyla satın alındı.

S.N. Malın/Malzemenin Cinsi Miktarı
1 Forma 24
2 Eşofman Takımı 55
3 Ayakkabı 60
4 Şapka 50
5 Şort 65
6 Tişort 120
7 Antrenman Yeleği 24
8 Top 35
9 Masa Tenisi Skor Levhası 10
10 Top Çantası 4
11 Atlama İpi 20
12 Tayt 24
13 Kolluk 24
14 Taktik Levhası 2
15 Kort Tenis Filesi 2
16 Kort TenisRaketi 8
17 Kort Tenis Topu 48
18 Kronometre 5
19 Top Arabası 2
20 İdman Hunisi 50
21 Valiz 3
22 Düdük 10
23 Kondisyon Merdiveni 2
24 Kompresörlü Pompa 2

S.N. Malın/Malzemenin Cinsi Miktarı
1 Antibiyotikler 10 adet
2 Kalsiyum Karbonat 5 adet
3 Gümüş Sülfat 8 adet
4 Oksijenli Su 4 adet
5 Asetonitril,N-asetilsistin 10 adet
6 Enjektör 5 cc 100 adet
7 Yara Stripi 3 kutu
8 Yara Bandı 100 kutu



3.  2014 Tarihinde (1 Öğün 4 Çeşit ) Mamul Yemek Alımı ve Dağıtım İşi Alım İhalesi 
yapılarak 2015 yılı için tekrar ihale yapıldı.

4. Mezuniyet töreni için gerekli malzeme alımı yapıldı.

1 Kep 500
2 Cübbe 500
3 Kıravat 300

Fiziki Yapı:

Rektörlüğümüz ve Rektörlüğümüze bağlı yemekhanelerimizi aşağıdaki gibi 
sıralamak mümkündür: 

1-Rektörlük yemekhanesi( öğrenci ve personel)
2-Mardin Meslek Yüksekokulu yemekhanesi
3-Sağlık Yüksekokulu yemekhanesi
4-Midyat Meslek Yüksekokulu yemekhanesi
5-Kızıltepe Meslek Yüksekokulu yemekhanesi
6-Nusaybin Meslek Yüksekokulu yemekhanesi
7-Kampüs personel yemekhanesi
8-Kampüs öğrenci yemekhanesi
9-Nusaybin Meslek Yüksekokulu yemekhanesi
10-Dargeçit Meslek Yüksekokulu yemekhanesi

2014 yılında yapılan mamul yemek alımı ve dağıtımı işi ihalesinde  Rektörlük yemek 
hanemizde pişirilen yemekler servis aracıyla Mardin Meslek Yüksekokulu, Mimarlık 
öğrencileri ve İktisat Fakültesi öğrencilerimize ulaştırılmaktadır. Tüm yemekhanelerimizin 
yemek verme yerleri düzenlenmiştir. Yemek hizmetinin sağlıklı olarak yapılması için 
mutfak temizliği ve hiyjenliği yapılmıştır. Soğuk depo ve sebze deposu tamir ettirilerek 
kullanıma başlanmıştır. Kuru depoda bulunan yemek malzemeleri sağlık açısından sakıncalı 
olmaması için diyetisyen tarafından her açıdan dikkatle incelenmiştir.

    
       

Yapacağımız Faaliyetler

1. Sportif faaliyetler, spor müsabakaları ve yarışmalar düzenlenmesi sağlanacaktır.
      2 Öğrencilerin kültürel bilgilerini artırmak amacıyla geziler düzenlenecektir.  

3.Öğrenci kulüpleri oluşturulacak
4. Öğrenci Toplulukları oluşturulacak

9 Elastik Bandajlar 10 adet
10 Sargı Bezleri 60 adet
11 Streil gazlı bez 15 adet
12 Streil Eldiven 5 paket



A-Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları 

1. 1- Bütçe Giderleri

 

                         
                                 

                   2014 YILI 
                       BÜTÇE BAŞLANGIÇ

       ÖDENEĞİ

              2014 YILI
                   GERÇEKLEŞME

              TOPLAMI
                     GERÇEK. ORANI

                      BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI            

                     01 - PERSONEL GİDERLERİ
                      544.500,000              553.110,64                      % 100,00

                     02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA                            
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

10 000             74.919,0061.360,77         74.826,77
            % 99,99

                     03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
123 000           956.500,0041 0                   677.719,00             % 70,00

                     06 - SERMAYE GİDERLERİ
                       2.000.000,000                 0,00             % 0,00

TOPLAM                            3.575.919,00                    1.305.656,41

B- Performans Bilgileri

      Daire Başkanlığımız bağlı birimler birbirleri ile uyum içerisinde çalışmalarını 
sürdürmektedirler. Elimizdeki mevcut teknolojik cihazlarla daha kaliteli bir hizmet 
verilmeye çalışılmaktadır. 



III- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

                                                 A- Üstünlükler

 Kanunlara ve Yönetmeliklere titizlikle uyulması
 Yöneticiler arasında diyalog ve işbirliği
 Çalışanların paylaşımcı ve özverili olması
 Hiyerarşik yapının sağlıklı olarak işlemesi 
 Hizmet verilen mekanlardaki fiziki koşulların iyileştirilmesi
 Beslenme ve Barınma alanlarında Otomasyon çalışmalarına başlanılması 
 Öğrencilere ve personelimize yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin olması

B-Zayıflıklar

 Eleman yetersizliği, kalifiye ve nitelikli eleman eksikliği
 Başkanlığımıza ait fiziki alan yetersizliği
 Öğrenci Topluluklarımıza fiziki alan yetersizliğinden Topluluk çalışma odası 

verilememesi
 Öğrenci Yurt odalarının kişi sayısının düşürülememiş olması
 Bahar Şenliği ve Mezuniyet Törenlerinin yapılabilmesi için geniş ve kapalı bir 

mekanın olmaması
 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın tanıtımına ve sunduğu hizmetlere 

yönelik tanıtıcı broşür ve katalog olmaması
 Personele düzenli hizmet içi eğitim verilememesi

                                            C- Değerlendirme

              Başkanlığımız; öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile sosyal 
ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin 
desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama 
dairesidir.
             İhtiyaç duyulan teknik donanım, mekan ve personel ihtiyaçlarının giderilmesi 
halinde birimimiz faaliyetlerini ve hizmetlerini en üst seviyede sunabilecektir.



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

          Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

           Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

           Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

           Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara 
dayanmaktadır.

          Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Mardin, 31/03/2015

                                                                                                                                                
                                                                      Turgut GÖKDAĞ

                                                                                                  Daire Başkan  V.

                                                                                


